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3. 2022 സഫെബ്രുവരനി 21-നറ കചേര്ന്ന കേഭാകരരഭാപകദേശകേ സമനിതനിയുസട
കയഭാഗനടപടനിക്കുറനിപറ

..
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കേഭാകരരഭാപകദേശകേ സമനിതനി
ഘടന
എകറ - ഒഫെഫീകഷരഭാ സചേയര്മഭാന :
ശഫീ. എന്റിം. ബനി. രഭാകജഷറ (സഫീകര്).
അന്റിംഗങ്ങള് :
ശഫീ. ഇ. ചേന്ദ്രകശഖരന
ശഫീ. പനി. സജ. കജഭാസഫെറ
ശഫീ. പനി. സകേ. കുഞഭാലനിക്കുട്ടേനി
ശഫീ. മഭാതത്യു ടനി. കതഭാമസറ
ശഫീ. സകേ. രഭാധഭാകൃഷ്ണന
ശഫീ. കറഭാഷനി അഗസനിന
ശഫീ. വനി. ഡനി. സതഫീശന
ശഫീ. പനിണറഭായനി വനിജയന.
നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :
ശഫീ. എസ്. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി.

ററിപപപ്പോര്ടട്ട്
സഭപ്പോ

പനേതപ്പോവവും

കപ്പോപരരപ്പോപപദേശക

സമറിതറിയവുംഗവമപ്പോയ

ഞപ്പോന്

സമറിതറിയുടട

അഞപ്പോമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട് സമര്പറിക്കുന.
പതറിനേഞപ്പോവും പകരള നേറിയമസഭയുടട നേപ്പോലപ്പോവും സപമ്മേളനേവും 2022 മപ്പോര്ചട്ട് 18-നേട്ട്
അവസപ്പോനേറിപറിക്കുന്നതറിനേട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
2022 മപ്പോര്ചട്ട് 18, ടവളറിയപ്പോഴ്ചയറിടല അനേനൗപദേരപ്പോഗറികപ്പോവുംഗങ്ങളുടട കപ്പോരരതറിനേപ്പോയുള
സമയവും ധനേകപ്പോരരതറിനവും നേറിയമനേറിര്മ്മേപ്പോണതറിനമപ്പോയറി നേനീകറിവയ്ക്കണടമന്നട്ട് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

അപന്നദേറിവസവും ഉചയ്ക്കട്ട് പശഷവും 12.30-നേട്ട് സഭ തപ്പോലപ്പോലറികമപ്പോയറി

പറിരറിഞ്ഞതറിനേട്ട് പശഷവും 2.00 മണറികട്ട് അപരപ്പോഹ്നസപമ്മേളനേവും പചെരുന്നതറിനവും സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
ഇതറിടന്റെ അടറിസപ്പോനേതറില് ബന്ധടപട ചെടങ്ങള് തപ്പോലപ്പോലറികമപ്പോയറി സടസ്പെന്റെട്ട് ടചെയട്ട്
2022

മപ്പോര്ചട്ട്

17,

18

തനീയതറികളറിടല

കപ്പോരരപരറിപപ്പോടറി

തപ്പോടഴെപറയുവും

പ്രകപ്പോരവും

പുനേനഃക്രമനീകരറിക്കുന്നതറിനവും സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
2022 മപ്പോര്ചട്ട് 17, വരപ്പോഴെപ്പോഴ

(1) 2021-2022 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷടത ബജററിപലയ്ക്കുള
അനറിമ

ഉപധനേപ്പോഭരര്ത്ഥനേകപളയുവും

2011-2012,

2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016
സപ്പോമ്പതറികവര്ഷങ്ങളറിടല അധറിക ധനേപ്പോഭരര്ത്ഥനേ
കടളയുവും സവുംബന്ധറിക്കുന്ന ചെര്ചയുവും പവപ്പോടടടുപവും
(2) 2021-2022

സപ്പോമ്പതറിക

വര്ഷടത

ബജററിപലയ്ക്കുള അനറിമ ഉപധനേപ്പോഭരര്ത്ഥനേകപളയുവും
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015,
2015-2016 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷങ്ങളറിടല

അധറിക

ധനേപ്പോഭരര്ത്ഥനേകടളയുവും സവുംബന്ധറിക്കുന്ന ധനേവറിനേറിപയപ്പോഗ
ബറില്ലുകളുടട അവതരണവവും അനേനരഘടങ്ങളുവും.
(ചെര്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുന്നതപ്പോണട്ട് )
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2022 മപ്പോര്ചട്ട് 18, ടവളറിയപ്പോഴ്ച (1) പവപ്പോടട്ട് ഓണ് അകനൗണട്ട് - ചെര്ചയുവും പവപ്പോടടടുപവും
(2) 2022-ടല
പകരള
ഓണ് അകനൗണട്ട്)
അനേനരഘടങ്ങളുവും.

ധനേവറിനേറിപയപ്പോഗ
(പവപ്പോടട്ട്
ബറിലറിടന്റെ അവതരണവവും

(ചെര്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുന്നതപ്പോണട്ട്)

പകരള നേറിയമസഭപ്പോ ടസക്രപടററിയറട്ട്,
തറിരുവനേനപുരവും,
2022 ടഫെബ്രുവരറി 22.

പറിണറപ്പോയറി വറിജയന്,
സഭപ്പോ പനേതപ്പോവവും
കപ്പോപരരപ്പോപപദേശക സമറിതറി അവുംഗവവും.

2022 ഫഫെബ്രുവരരി 21 -നന് ചചേര്ന്ന കകാചരരകാപചദേശക സമരിതരിയുഫട
ചയകാഗനടപടരിക്കുറരിപന്
കകാചരരകാപചദേശക സമരിതരിയുഫട ചയകാഗഗം 2022 ഫഫെബ്രുവരരി 21, തരിങ്കളകാഴ, രകാവരിഫല
10.00-നന് നരിയമസഭകാ മനരിരതരിഫല ബരി.എ.സരി. ഹകാളരില് (റഗം നമ്പര് 520) ചചേര്ന.
ബഹുമകാനഫപട്ട സസ്പീക്കര് അദരക്ഷത വഹരിച്ച ചയകാഗതരില് തകാഫഴെപറയുന്ന അഗംഗങ്ങള
സന്നരിഹരിതരകായരിരുന.
ശസ്പീ. പരിണറകായരി വരിജയന
ശസ്പീ. വരി.ഡരി.സതസ്പീശന
ശസ്പീ. ഇ.ചേന്ദ്രചശഖരന
ശസ്പീ. പരി. ഫക. കുഞകാലരിക്കുട്ടരി
ശസ്പീ. മകാതത്യു ടരി. ചതകാമസന്
ശസ്പീ. ഫക. രകാധകാകൃഷ്ണന
ശസ്പീ. ചറകാഷരി അഗസരിന
ശസ്പീ. ഫക. ബകാബു (തൃപ്പൂണരിത്തുറ) (പ്രചതരക ക്ഷണപ്രകകാരഗം)
ശസ്പീ. ഫക. ബരി. ഗചണഷന് കുമകാര് (പ്രചതരക ക്ഷണപ്രകകാരഗം)
ചഡകാ. എന. ജയരകാജന് (പ്രചതരക ക്ഷണപ്രകകാരഗം)
ശസ്പീ. ഫക. രകാജന (പ്രചതരക ക്ഷണപ്രകകാരഗം)
ശസ്പീ. ടരി. പരി. രകാമകൃഷ്ണന (പ്രചതരക ക്ഷണപ്രകകാരഗം)
ശസ്പീ. എ.ഫക. ശശസ്പീന്ദ്രന (പ്രചതരക ക്ഷണപ്രകകാരഗം)
നരിയമസഭകാ ഫസക്രചട്ടറരിയറന്
ശസ്പീ. എസന്. വരി. ഉണരികൃഷ്ണന നകായര്, ഫസക്രട്ടറരി
ശസ്പീ. ആര്. കരിചഷകാര് കുമകാര്, ഫസഷരല് ഫസക്രട്ടറരി
ശസ്പീ. ഡരി. ഡരി. ചഗകാഡ്ഫരി, ചജകായരിനന് ഫസക്രട്ടറരി
ശസ്പീമതരി റസ്പീന വരി. ആര്., ഫഡപപ്യൂട്ടരി ഫസക്രട്ടറരി
ശസ്പീമതരി രജരി ഡരി. ഒ., അണ്ടര് ഫസക്രട്ടറരി
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പതരിനഞകാഗം ചകരള നരിയമസഭയുഫട നകാലകാഗം സചമ്മേളനഗം 2022 മകാര്ച്ചന് 18-നന്
അവസകാനരിപരിക്കുന്നതരിനന് ശരിപകാര്ശ ഫചേയകാന സമരിതരി തസ്പീരുമകാനരിച.
2022 മകാര്ച്ചന് 18, ഫവളരിയകാഴയരിഫല അനനൗചദേരകാഗരികകാഗംഗങ്ങളുഫട കകാരരതരിനകായുള
സമയഗം ധനകകാരരതരിനഗം നരിയമനരിര്മ്മേകാണതരിനമകായരി നസ്പീക്കരിവയ്ക്കണഫമന്നന് ശരിപകാര്ശ
ഫചേയകാന

സമരിതരി തസ്പീരുമകാനരിച. അചന്നദേരിവസഗം ഉച്ചയ്ക്കന് ചശഷഗം 12.30-നന് സഭ തകാലകാലരികമകായരി

പരിരരിഞതരിനന് ചശഷഗം 2.00 മണരിക്കന് അപരകാഹ്നസചമ്മേളനഗം ചചേരുന്നതരിനഗം ശരിപകാര്ശ
ഫചേയകാന സമരിതരി തസ്പീരുമകാനരിച.
ഇതരിഫന അടരിസകാനതരില് ബന്ധഫപട്ട ചേട്ടങ്ങള തകാലകാലരികമകായരി സഫസനന് ഫചേയന്
2022

മകാര്ച്ചന്

17,

18

തസ്പീയതരികളരിഫല

കകാരരപരരിപകാടരി

തകാഫഴെപറയുഗം

പ്രകകാരഗം

പുനനഃക്രമസ്പീകരരിക്കുന്നതരിനന് ശരിപകാര്ശ ഫചേയകാനഗം സമരിതരി തസ്പീരുമകാനരിച.
2022 മകാര്ച്ചന് 17, വരകാഴെകാഴ

(1) 2021-2022 സകാമ്പതരിക വര്ഷഫത ബജറരിചലയ്ക്കുള
അനരിമ

ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകചളയുഗം

2011-2012,

2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016
സകാമ്പതരിക വര്ഷങ്ങളരിഫല അധരിക ധനകാഭരര്ത്ഥന
കഫളയുഗം സഗംബന്ധരിക്കുന്ന ചേര്ച്ചയുഗം ചവകാഫട്ടടുപഗം
(2) 2021-2022 സകാമ്പതരിക വര്ഷഫത ബജറരിചലയ്ക്കുള
അനരിമ

ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകചളയുഗം 2011-2012,

2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016
സകാമ്പതരിക വര്ഷങ്ങളരിഫല
കഫളയുഗം

സഗംബന്ധരിക്കുന്ന

അധരിക ധനകാഭരര്ത്ഥന
ധനവരിനരിചയകാഗ

ബരില്ലുകളുഫട അവതരണവഗം അനനരഘട്ടങ്ങളുഗം.
(ചേര്ച്ച അവസകാനരിപരിക്കുന്നതകാണന്)

5
2022 മകാര്ച്ചന് 18, ഫവളരിയകാഴ (1) ചവകാട്ടന് ഓണ് അക്കനൗണ്ടന് - ചേര്ച്ചയുഗം ചവകാഫട്ടടുപഗം
(2) 2022-ഫല ചകരള ധനവരിനരിചയകാഗ (ചവകാട്ടന് ഓണ്
അക്കനൗണ്ടന്)

ബരിലരിഫന

അവതരണവഗം

അനനരഘട്ടങ്ങളുഗം.
(ചേര്ച്ച അവസകാനരിപരിക്കുന്നതകാണന്)

ചയകാഗഗം രകാവരിഫല 10.10-നന് അവസകാനരിച.

